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Informativo do Tribunal 
de Contas do Estado do 
Rio de Janeiro Projeto Fiscaliza Aqui: mais 

precisão nas auditorias

TCE recebe I Encontro Técnico  
Nacional do Controle Externo

 coNtrole de qualidade

 iNtercâmbio

É preciso aumentar o controle na arrecadação de estados e municípios do Brasil. 
Esta foi a conclusão a que chegaram os participantes do I Encontro Técnico Nacional do 
Controle Externo da Receita, realizado pela Escola de Contas e Gestão (ECG) do Tribunal 
de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), entre os dias 20 e 22 de junho. Técnicos 
de 21 estados debateram, entre outros temas, a padronização das auditorias, o que 
favoreceria o intercâmbio técnico. "A gente vem trabalhando sobre arrecadação há muito 
tempo. Nossa experiência tem sido exitosa e começamos a ser solicitados por outros 
tribunais. Por isso, resolvemos fazer esse encontro", explicou o presidente do TCE, Jonas 
Lopes de Carvalho Junior. Gerente de auditoria do Tribunal de Contas do Estado da Bahia 
(TCE-BA), Osvaldo Rosário do Vale ressaltou a importância de controlar a arrecadação. 
“Sempre existiu uma preocupação muito grande com as despesas, mas a experiência no 
Rio de Janeiro nos mostrou a necessidade de dar mais atenção à receita”, concluiu.

Tecnologia a serviço do controle de 
qualidade. Esse é o lema do Fiscaliza 
Aqui, projeto inovador lançado pelo 
Tribunal de Contas do Estado do Rio 
de Janeiro (TCE-RJ). Com o objetivo de 
levantar dados cada vez mais precisos e 
aumentar o controle externo nas obras 
do Estado, os técnicos contam agora com 
suporte da GB Consultoria para colher 
amostras e enviar para laboratório. 
Em sua primeira aferição, os técnicos 
do Tribunal estiveram em Piratininga, 
Niterói, no dia 23 de junho, para 
acompanhar as obras de pavimentação 
das vias do BRT Transoceânica, orçadas 
em R$ 311 milhões. 

“Acredito que vamos ganhar muito 
na evidenciação. Anteriormente, nos 
baseávamos apenas em fotos e medições. 
Agora, com esse controle tecnológico e de 
qualidade, com certeza teremos relatórios 
mais precisos”, comemorou Francisco 
Lopes Magalhães, da Coordenadoria 
de Auditoria de Obras e Serviços de 
Engenharia do TCE-RJ.

No caso das obras do BRT, a 
intenção é verificar se o asfalto atende 
às especificações determinadas no 
projeto, aprovado anteriormente pelos 
conselheiros do Tribunal. Após a retirada 
de partes do solo, o material passa por 

análise para identificar a matéria-prima 
usada, além de espessura e quantidade 
de asfalto em cada trecho. “Nós vamos 
retirar dele o cimento asfáltico de petróleo 
e ver a quantidade exata de concreto 
betuminoso utilizado. É uma verificação 
de qualidade, desempenho e durabilidade 
do pavimento”, explicou Magalhães.

O Fiscaliza Aqui levará sua tecnologia 
para analisar qualquer obra realizada nos 
91 municípios do Rio de Janeiro e nos 
órgãos jurisdicionados ao TCE-RJ, além de 
seguir fazendo perfurações nas vias do BRT 
Transoceânica para concluir sua auditoria 
e apresentar resultados. “Esse é um projeto 
inovador para a fiscalização de obras. 
Será muito importante para o Tribunal e, 
consequentemente, para a sociedade”, 
garantiu o auditor.
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editorial

Fortalecimento 
do Controle 
Externo

JoNas lopes de carvalho JuNior
PrEsIdENTE do TCE-rJ

Mais uma vez, o Tribunal de Contas do Estado do Rio 
de Janeiro (TCE-RJ) saiu na frente, pelo pioneirismo de ter 
sido o primeiro do país a promover um seminário dedicado ao 
debate e à reflexão sobre a Lei Anticorrupção e a aplicação dos 
instrumentos nela previstos, dentre os quais, destacadamente, o 
acordo de leniência. O evento, realizado em abril, em parceria 
com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), reuniu 
juristas renomados, representantes de órgãos de Controle 
Externo, instituições acadêmicas e entidades privadas.

Foi praticamente unânime o entendimento de que os 
Tribunais de Contas, nos âmbitos da União, dos estados e dos 
municípios, devem participar, junto com o Ministério Público, 
a Advocacia-Geral da União e a Controladoria-Geral da União 
– transformada em Ministério da Transparência, Fiscalização e 
Controle –, das negociações pertinentes aos acordos de leniência 
com as empresas investigadas pela prática de atos contra a 
Administração Pública. Tem a mesma opinião o ex-presidente 
do Supremo Tribunal Federal Carlos Velloso, que, em entrevista 
exclusiva publicada nesta edição da TCE-RJ NoTíCia, 
manifestou seu posicionamento favorável à presença dos TCs nas 
negociações, em prol do princípio da segurança jurídica.

A grande maioria dos palestrantes e debatedores criticou 
duramente a Medida Provisória 703/2015 que excluía os 
Tribunais de Contas dos acordos de leniência, estabelecendo 
o encaminhamento posterior às Cortes de Contas das 
propostas já consumadas. Em contrapartida à MP, que no 
dia 29 de maio caiu em desuso, por não ter sido votada 
no prazo regimental do Congresso Nacional, um grupo de 
juristas, acadêmicos e especialistas em Controle Externo 
elaborou um projeto de lei, sob a inspiração dos argumentos 

que marcaram o seminário realizado no TCE-RJ. A iniciativa 
foi abraçada por um grupo de oito deputados e se tornou o 
PL 5.208/2016, que garante a participação dos Tribunais de 
Contas nas negociações relacionadas aos acordos.

Não resta dúvida de que a consolidação da democracia 
brasileira depende, crucialmente, do efetivo combate à corrupção, 
o que exige a integração dos sistemas de controle e dos Poderes. 
O fortalecimento dos Tribunais de Contas e demais órgãos de 
Controle Externo é indispensável para o rigoroso controle das 
contas públicas e a garantia do Estado Democrático de Direito.

Em relação às Contas de Governo de 2015, o TCE–RJ 
aprovou-as com ressalvas e determinações, ao analisar a 
macrogestão do Estado e o devido cumprimento dos preceitos 
constitucionais e da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). 
Foram determinadas auditorias governamentais extraordinárias 
em várias secretarias de Estado, para verificar os gastos, a 
efetividade e a eficácia de diversos programas de governo. E 
foi feito o alerta para o risco de que, se as determinações do 
Tribunal não forem atendidas, em 2017 haverá o dissabor de 
propor à Alerj a rejeição das contas de 2016.

Por falar em alerta, o TCE-RJ o fez também em relação 
aos riscos iminentes de que, conforme constatado por nossa 
auditoria de acompanhamento das obras, a Linha 4 do Metrô 
entre em operação sem que os testes de segurança tenham sido 
feitos com a antecedência necessária.

O TCE-RJ segue firme no cumprimento das suas missões 
constitucionais, em defesa da sociedade: analisando os gastos 
públicos, exigindo esclarecimentos, cobrando o ressarcimento por 
danos ao erário e alertando as autoridades para os riscos, sejam 
para os cofres públicos ou para a segurança da população.
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democracia no Brasil vai se con-
solidar de vez somente quando 
todos os sistemas de controle 

atuarem juntos e os Poderes colaborarem 
entre si para combater a corrupção e aten-
der aos interesses da nossa sociedade”. A 
afirmação foi feita pelo presidente do Tribu-
nal de Contas do Estado do Rio de Janeiro 
(TCE-RJ), Jonas Lopes de Carvalho Junior, 
na abertura do seminário Acordo de Leniên-
cia – Lei Anticorrupção, realizado pela Escola 
de Contas e Gestão (ECG) do TCE-RJ, em 
parceria com a Faculdade de Direito da Uerj, 
no auditório Humberto Braga, na sede do 
tribunal. Nos dias 14 e 15 de abril, o evento 
reuniu operadores do direito e representan-
tes de órgãos públicos, instituições acadêmi-
cas e entidades privadas.

“Precisamos muito amadurecer e en-
contrar saídas que fortaleçam as institui-
ções constitucionais e democráticas”, acres-
centou Jonas Lopes. Integraram a mesa de 
abertura o presidente do Tribunal de Con-
tas do Município do Rio (TCMRJ), Thiers 
Montebello; o desembargador Jessé Torres 
Pereira Junior, representando a presidên-
cia  do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ); 
o procurador da República e integrante da 
força-tarefa da Operação Lava Jato Car-
los Fernando dos Santos Lima; o diretor 
da Faculdade de Direito da Uerj, Ricardo 
Lodi, e o procurador-geral do TCE-RJ, 
desembargador Sergio Cavalieri Filho. O 
conselheiro do TCE-RJ Marco Antonio 
Alencar também prestigiou o evento.

O acordo de leniência é um instru-
mento previsto na Lei Anticorrupção, que 

estabelece a responsabilização administra-
tiva e civil de empresas pela prática de atos 
contra a Administração Pública. Em troca 
de benefícios como a isenção da proibição 
para receber incentivos, subsídios e em-
préstimos do governo federal, a empresa 
que aceita o acordo tem que cumprir os 
seguintes requisitos: admitir a participação 
na infração, cooperar com as investigações 
e cessar a prática da irregularidade.

Durante o seminário, a maioria dos 
palestrantes manifestou entendimento ju-
rídico contrário ao da Medida Provisória 
703, de dezembro de 2015, que alterou a 
Lei Anticorrupção (Lei 12.846/2013) na 
parte concernente aos acordos de leniência. 
A MP estabeleceu a participação do Mi-
nistério Público, da Advocacia Pública, e 
do órgão de controle interno da instituição 
governamental em que ocorreu a fraude nas 
negociações com a empresa investigada por 

capa

A“no seminário acordo 
de leniência – lei 
anticorrupção, o 
presidente Jonas 
lopes de carvalho 
Junior enfatizou 
que somente a 
atuação conJunta 
dos sistemas de 
controle e dos 
poderes consolidará 
a democracia. “É 
importante que a 
sociedade saiBa 
que nós, triBunais 
de contas, temos a 
preocupação tÉcnica 
com o ressarcimento 
total do dano ao 
erário, conforme 
exige a lei”

Os Tribunais de Contas e a democracia

“Precisamos encontrar 
saídas que fortaleçam as 
instituições democráticas” 
Jonas Lopes

presidente do tCe-rJ
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corrupção. Somente após o fechamento do 
acordo, a proposta deveria ser encaminhada 
ao Tribunal de Contas competente.

“Eu não sou favorável a essa dinâmica. 
Acho que o Tribunal de Contas deveria sen-
tar à mesa desde o momento inicial da nego-
ciação”, defendeu o juiz federal e professor 
de Direito Administrativo Valter Shuenque-
ner de Araújo. 

Para o professor Heleno Taveira Torres, 
titular do Departamento de Direito Econô-
mico, Financeiro e Tributário da Faculdade 
de Direito da USP, “não podem ficar de fora 
o Ministério Público, com o seu poder de in-
vestigação, nem o Tribunal de Contas, com o 
seu trabalho de auditoria”.

A professora de Direito Internacio-
nal da Uerj Marilda Rosado defendeu 
que “primeiramente, devemos aplicar 
multas pesadas que realmente coíbam a 
prática da corrupção”. 

Por não ter sido votada, por falta de 
acordo, dentro do prazo de tramitação, a MP 
703/2015 perdeu a sua validade no dia 29 de 
maio. No momento, está sob a análise da Câ-
mara Federal o PL 5.208/2016, de autoria de 
Raul Jungmann (PPS/PE) e outros sete de-
putados, que garante a participação dos Tri-
bunais de Contas nos acordos de leniência, 
para evitar posteriores contestações judiciais. 

Na justificativa do projeto, elaborado 
por um grupo de juristas, acadêmicos e es-
pecialistas de órgãos de controle, está regis-
trado que “a proposta é resultado de reflexões 
e estudos realizados a partir das questões 
suscitadas durante os painéis do seminário 
promovido pelo TCE-RJ e a Uerj”.

Os Tribunais de Contas e a democracia

“O esquema de corrupção hoje no 
Brasil é generalizado, uma prática de ne-
gócio que envolve múltiplos atores”, afir-
mou o procurador da República Carlos 
Fernando dos Santos Lima na sua con-
ferência Direito empresarial e combate à 
corrupção - vertentes no Brasil e no mundo, 
que abriu o seminário. “Não podemos 
mais admitir um sistema corrupto, ocul-
to nas relações sociais e políticas, como 
vinha acontecendo. Não de hoje, nem de 
dez anos, mas talvez em toda a História 
da nossa República”, afirmou o membro 
do Ministério Público Federal. 

Carlos Fernando dos Santos 
Lima disse que a Lava Jato tem cinco 
acordos de leniência homologados e 
mais de R$ 2 bilhões ressarcidos. “Nos 
acordos de leniência, o mais importan-
te é estabelecer um procedimento cla-
ro e público, submetido ao Judiciário e 
aos controles internos, que obedeça a 

parâmetros razoáveis. Nenhum acordo 
é perfeito, e todos os mecanismos de 
controle devem ser exercidos sobre es-
ses acordos”, afirmou.

O procurador fez críticas à MP 
703/2015: “É muito mais uma tentativa 
de limitar a atividade estatal de perse-
guição à corrupção do que efetivamen-
te a busca da solução para combatê-la, 
ao subverter todo o sistema de incenti-
vo voltado para a efetividade nos acor-
dos de leniência, além de não trazer a 
garantia do ressarcimento integral, nem 
exigir a autoincriminação”. 

Em relação ao trabalho conjunto 
com outros órgãos, o procurador disse 
que, desde o começo da Lava Jato, o 
Ministério Público vem mantendo uma 
boa interlocução com o Tribunal de 
Contas da União (TCU), que, segundo 
ele, “tem oferecido apoio técnico para a 
análise dos prejuízos e dos danos”. 

Corrupção 
generalizada

TC
E 

N
O

TÍ
CI

A 
87

7



capa

A mesa de debates sobre Acordo de 
leniência e conflito de competência entre as 
instituições de controle foi mediada pelo 
jornalista Rodolfo Schneider (foto), di-
retor do Grupo Bandeirantes no RJ. 
O juiz federal Valter Shuenquener de 
Araújo disse que “a MP que altera a 
Lei Anticorrupção não é clara e fornece 
espaços para a interpretação de que os 
tribunais também poderiam participar 
ao longo do processo”. Na sua inter-
venção, a procuradora regional da Re-
pública Samantha Chantal Dobrowolsk 
afirmou que “é conveniente estabelecer 
um modelo que preveja a participação 
efetiva e adequada das instituições”. 

O procurador junto ao TCU e vice-
-presidente da Associação Nacional do 
Ministério Público de Contas (Amp-
con), Júlio Marcelo de Oliveira, foi 
taxativo: “Ou a gente reduz o número 
de órgãos presentes à mesa e facilita o 
acordo célere, que pode gerar problemas 

no futuro, como insegurança jurídica, ou 
colocamos todo mundo para negociar e 
zeramos o problema”.  

O desembargador Jessé Torres Pe-
reira Júnior destacou outro ponto po-
lêmico: a divergência que há entre o 
dispositivo que promove a subordina-
ção dos órgãos de controle interno aos 
de controle externo e o que dá plenos 
poderes ao controle interno para cele-
brar acordos de leniência em nome da 
União. “Entes públicos estão recebendo 
a determinação de delegar competência 
aos seus órgãos de controle interno para 
celebração de acordos de leniência. Só 

que os estados e municípios brasileiros 
não têm órgãos de controle interno com 
essa dimensão e estrutura”, ressaltou o 
desembargador.

O professor de Direito Econômico, 
Financeiro e Tributário da USP Heleno 
Taveira Torres complementou a linha 
de raciocínio do magistrado: “Há um 
conflito entre o que está na lei comple-
mentar, que é a restrição dos acordos ao 
advogado federal da União, e a medida 
provisória, que atribui aos órgãos de 
controle um papel que, por enquanto, 
é reservado estritamente à Advocacia-
-Geral da União”.

A lei não é clara

Insegurança jurídica ‘Corrupção é distorção competitiva’
No painel A repercussão dos 

acordos de leniência na esfera cível, 
o presidente executivo do Insti-
tuto Internacional de Estudos de 
Direito do Estado (Iiede), Fábio 
Medina Osório (foto), apontou 
pontos frágeis e passíveis de ques-
tionamento na MP 703/2015 
“que podem trazer insegurança 
jurídica para os órgãos envolvidos 
com acordos”. Ele criticou o fato de a medida provisória tornar 
facultativa a participação do Ministério Público e da Advocacia 
Pública nas negociações. Fabio Medina Osório registrou que a 
MP promoveu 32 alterações na Lei Anticorrupção.

“O grande problema é a descentralização dos acordos de 
leniência”, observou o presidente do Iiede. No seu entendi-
mento, a MP atribuiu aos órgãos de controle interno da União, 
estados e municípios a competência de autoridade máxima 
para a celebração dos acordos. Por sua vez, o promotor Ro-
gério Pacheco Alves afirmou que há pontos de convergência 
e contradições entre a Lei de Improbidade Administrativa 
(8.429/92) e a Lei Anticorrupção. 

O advogado empresarial 
Luciano Porto, membro do 
Conselho Empresarial de Se-
gurança Pública, Ética e Cida-
dania da Associação Comercial 
do Rio de Janeiro, afirmou que 
“a corrupção é distorção com-
petitiva”, ao falar do tema Com-
pliance & Competividade. No 
mesmo painel, a professora Ana 
Frazão (foto), da Universidade de Brasília (UnB), disse que “é 
muito difícil querer apenas regular mercados por meio de um 
controle de comportamentos, se a estrutura do mercado é pro-
pícia a determinadas práticas ilícitas”. Segundo ela, “compliance 
é um programa de integridade que determina um conjunto de 
medidas de controle interno com padrões de conduta e trans-
parência dentro das empresas para evitar atos ilícitos”.

A advogada criminal Fernanda Tórtima disse duvidar de 
uma mudança cultural sem o emprego da legislação penal. “Não 
acredito que o empresário brasileiro já está comprometido a 
aperfeiçoar o compliance por comportamento moral. Fazem por 
medo da punição, por conta da expansão atual do direito penal”.
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A Associação dos Membros dos 
Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) 
vai aderir às ações que estão tramitando 
na justiça para defender o papel fiscali-
zador dos tribunais nos acordos de leni-
ência previstos na Lei Anticorrupção. A 
decisão foi anunciada no seminário pelo 
presidente da Atricon, Valdecir Pasco-
al, que fez palestra no painel Repercus-
sões dos Acordos de Leniência na Esfera do 
Controle Externo. A medida foi apoiada 
por Jonas Lopes de Carvalho Junior. “É 
importante que a sociedade saiba que 
nós, tribunais de contas, temos a preocu-
pação técnica com o ressarcimento total 
do dano ao erário, conforme exige a lei”, 
afirmou o presidente do TCE-RJ.

O ministro do Tribunal de Contas 
da União (TCU) Benjamin Zymler, que 
abriu o painel, disse que “a MP 703 reco-
nheceu falhas na lei original e inseriu ou-
tros atores importantes nas negociações, 
como a Controladoria-Geral da União, o 

Ministério Público e a Advocacia-Geral 
da União”. Para Benjamin Zymler, a re-
dução das competências dos TCs nos 
acordos pode resultar em punições futu-
ras pelo órgão fiscalizador.  

Valdecir Pascoal criticou a diminui-
ção do papel dos tribunais. “A nossa ação 
preventiva consiste em fazer a biópsia na 
gestão, mostrar as incongruências no co-
meço do acordo de leniência, e não depois, 
já na hora da autópsia”. O secretário exe-
cutivo da Controladoria-Geral da União 

(CGU), Carlos Higino Ribeiro de Alen-
car, falou da importância da competência 
de todos os órgãos envolvidos nos contro-
les externos e internos na recuperação de 
ativos e disse que, muitas vezes, recuperar o 
dano na íntegra é impossível. 

O professor titular de Direito Ad-
ministrativo da Faculdade de Direito 
da Uerj, Alexandre Santos de Aragão, 
registrou que “os acordos de leniência 
devem propiciar o maior ressarcimento 
possível aos cofres públicos”.

Atricon vai aderir a ações judiciais em defesa dos TCs

A admissão de culpa por parte das 
empresas investigadas por corrupção 
pode ser essencial para uma mudança 
cultural do setor empresarial brasileiro. 
Esta é a opinião do secretário executivo 
da 5ª Câmara de Combate à Corrupção 
da Procuradoria-Geral da República, 
Ronaldo Pinheiro de Queiroz. Ele a de-
fendeu no painel As repercussões do acordo 
de leniência administrativo na esfera penal.

O procurador criticou a MP por re-
tirar da lei a obrigatoriedade de confissão 
para a celebração dos acordos de leniência. 
"Quando se exclui a necessidade de ad-
missão de culpa, se afasta a possibilidade 

de mudar essa cultura em que a disputa 
empresarial não se dá de forma ética", ob-
servou Ronaldo Pinheiro de Queiroz. Para 
ele, “o instrumento foi retirado da lei por 
pressão do poder econômico, com o obje-
tivo de favorecer as empresas que querem 
continuar atuando da maneira de sempre".

Para o professor de Direito Proces-
sual da Faculdade de Direito da Uerj Flá-
vio Mirza, "hoje o país vive um modelo 
decisionista decorrente de forte pressão 
midiática e da espetacularização do pro-
cesso penal". Segundo o professor, "antes, 
na Inquisição, a graça era assistir à exe-
cução da pena, enquanto hoje o grande 

espetáculo está no processo". Conforme 
Flávio Mirza, "não se pode sacrificar os 
direitos e garantias fundamentais, dura-
mente conquistados com muita luta, para 
atender ao clamor popular".

O desembargador do TJRJ Cláu-
dio Dell'Orto elogiou o projeto de lei 
105/2015, do senador Ricardo Ferraço 
(PSDB/ES), que estabelece a obrigato-
riedade da participação do Ministério 
Público em todas as etapas da negociação 
dos acordos. "A regulamentação afastaria a 
possibilidade do oferecimento de denúncia 
pelo MP sobre os fatos celebrados no acor-
do. Seria uma garantia maior", afirmou.

Obrigatoriedade de confissão 

Valdecir Pascoal 
acompanha a 
exposição de 
Benjamin Zymler, 
para quem “a 
redução das 
competências dos 
TCs nos acordos pode 
resultar em punições 
futuras pelo órgão 
fiscalizador”

Ronaldo Pinheiro de 
Queiroz também fez 
críticas à MP 703/2015
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Acordos de leniência não podem ser 
assinados somente por  órgãos do governo 

Os acordos de leniência não 
podem ser assinados no âmbito da 
Advocacia-Geral da União (AGU) 
ou da Controladoria-Geral da 
União (CGU), porque são órgãos 
do governo e precisam contar com 
a fiscalização do MP, que tem com-
petência constitucional de defender 
o patrimônio público. Este foi um 
ponto consensual entre os partici-
pantes da mesa-redonda Percepção 
da Sociedade Civil sobre os Acordos de 
Leniência. Sob a mediação do pro-
fessor de Direito da Uerj e cientista 
político Geraldo Tadeu Monteiro, 
os debatedores concluíram, tam-
bém, que os acordos têm que passar 
pelo Poder Judiciário e ser fiscaliza-
dos pela sociedade.

O presidente do Instituto Não 
Aceito Corrupção, Roberto Livianu, 
membro do Ministério Público de 
SP, afirmou que “a Lei Anticorrup-
ção não é para salvar empresas. Se 
a empresa corrupta não tem con-
dições de sobreviver, deixe quebrar. 
Onde fica a livre concorrência? E o 
respeito aos empresários honestos?”, 
indagou Roberto Livianu. Segundo 
ele, não há segurança jurídica para 
acordos assinados em salas fechadas 
com a presença do governo e empre-
sas suspeitas que buscam benefícios. 

Em defesa da participação dos 
órgãos de Controle Externo nos 

acordos de leniência, a presidente da 
Associação Nacional dos Auditores 
de Controle Externo dos Tribunais 
de Contas do Brasil (ANTC), Lu-
cieni Pereira, afirmou que “garantir 
a participação da CGU na mesa 
de negociações e excluir os órgãos 
competentes para tal exercício foge 
totalmente à competência a eles 
conferida pela Constituição Fede-
ral”. Ela alertou que “as entidades 
e representações da sociedade civil 
poderão entrar com uma ação civil 
pública pedindo a sustação da me-
dida provisória”.

O economista Gil Castello 
Branco, secretário-geral da Asso-
ciação Contas Abertas, disse não 
achar justo que as empresas inves-
tigadas na Lava Jato, que doam di-
nheiro para as campanhas políticas, 
sentem à mesa com um órgão vin-
culado à Presidência da República, 
para fechar acordos. “Celebrados 
pela CGU, sem a participação do 
Tribunal de Contas da União, do 
Ministério Público e do Judiciá-
rio, eles vão gerar desconfianças 
gravíssimas por parte da sociedade 
civil”, frisou. Segundo Gil Castello 
Branco, as empresas investigadas 
doaram R$ 400 milhões a campa-
nhas, em 2014, e receberam R$ 3,6 
bilhões em contratos com a Admi-
nistração Pública.

Na conferência de encerramento do 
seminário, Os reflexos da Lei Anticorrupção 
sobre a Atividade Empresarial, o diretor 
da Faculdade de Direito da Uerj, Ricardo 
Lodi (foto), afirmou que “o combate à cor-
rupção é uma tarefa que exige uma revolu-
ção cultural no País”. Na sua exposição, ele 
recorreu à História do Brasil. “As relações 
promíscuas existem desde a carta encami-
nhada por Caminha, em que ele pede ao 
rei emprego para seu sobrinho. A certidão 
de nascimento do Brasil já está marcada 
pela corrupção”, contextualizou. 

O professor destacou ainda sua preo-
cupação em relação à aplicação da lei por 
estados e municípios, sem a participação 
dos Tribunais de Contas. “Esse ambiente 
normativo vai exigir uma estrutura que a 
maioria dos estados e municípios não tem. 
E também não se pode negligenciar o pa-
pel dos tribunais, que não podem ter suas 
ações manietadas”, alertou. Segundo ele, 
“a Lei Anticorrupção não trata da ques-
tão penal, pois se dirige às esferas cível e 
administrativa. Acordo de leniência não 
é delação premiada de pessoas jurídicas”.

Ricardo Lodi enfatizou, por fim, 
que a lei também visa ao ressarcimento 
do erário: “Não dá para falar em voltar 
a participar de licitação sem que a enti-
dade pública lesada seja ressarcida inte-
gralmente”. Mas alertou que o combate à 
corrupção não pode servir de afastamen-
to aos limites constitucionais. “Quando 
se faz percepção penal sem garantias 
constitucionais, nenhum de nós está a 
salvo”, sentenciou.

Reflexos na atividade 
empresarial

capa

Roberto Livianu, Geraldo Tadeu Monteiro, Gil Castello Branco e Lucieni Pereira
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artiGo

PL 5.208/2016:
EqUILíBRIO

E SEGURANçA 
JURíDICA

A Lei Anticorrupção trata da respon-
sabilidade administrativa e civil de pessoas 
jurídicas pela prática de atos contra a admi-
nistração pública nacional ou estrangeira. 

Sua edição atende a compromissos 
que o Brasil assumiu em convenções inter-
nacionais de punir empresas corruptoras e 
fomentar a adoção de rigoroso compliance, 
criando ambiente concorrencial ético.

Importante inovação foi o acordo 
de leniência, até então adotado no Brasil 
apenas para o combate a condutas anti-
concorrenciais. Trata-se de instrumento 
de investigação por meio do qual são 
conferidas vantagens ao primeiro parti-
cipante de um conluio que denuncie a 
prática e colabore de forma efetiva para 
a obtenção de provas.

Desde a edição da lei, foram apon-
tadas graves falhas na disciplina dos 
acordos de leniência, como a ausência 
da participação obrigatória do Ministé-
rio Público e a omissão quanto às com-
petências constitucionais do TCU para 
cálculo do dano causado ao erário e apli-
cação de sanções. Como responsável pela 
investigação penal, com acesso exclusivo 
a dados sigilosos, o Ministério Público é 
o órgão que pode avaliar a relevância e 
utilidade da colaboração oferecida pela 
pessoa jurídica.

Em 18/12/2015, foi editada a Medida 
Provisória 703, alterando a Lei Anticorrup-
ção. Além de manter as falhas anteriores, 
ampliou sobremaneira os poderes da AGU 

e da CGU e pretendeu limitar a atuação 
dos Tribunais de Contas apenas ao mo-
mento posterior à celebração dos acordos, 
ignorando sua competência para fiscalizar 
qualquer ato a qualquer momento.

A Medida Provisória veio acompa-
nhada do falacioso discurso de que não 
caberia punir empresas, mas apenas seus 
executivos, e que seria preciso salvar todas 
as empresas envolvidas na Lava Jato para 
reativar a economia brasileira. Felizmente, 
a MP caducou antes de ser aprovada.

O acordo de leniência da Lei Anticor-
rupção não pode ser política de salvamento 
de empresas envolvidas em corrupção. Ao 
contrário, deve combater a corrupção. Para 
isso, a concessão de benefícios deve se limi-
tar às empresas que trouxerem informações 
relevantes. As demais devem ser punidas.

Punir as empresas e combater a cor-
rupção melhoram a economia e permi-
tem que novos empreendedores se esta-
beleçam por sua competência, reduzindo 
seus custos e fazendo com que o país pos-
sa ter mais e melhor infraestrutura, além 
de gerar mais empregos e renda. 

Como resultado direto do seminário 
promovido pela Uerj e pelo TCE-RJ para 
debater o tema, foi elaborado projeto de 
lei com o apoio de diversas entidades da 
sociedade civil, bem como de professores, 
juristas e personalidades importantes da 
vida nacional. Adotado por diversos parla-
mentares, o projeto recebeu o número PL 
5.208 na Câmara dos Deputados.

Esse projeto põe em equilíbrio as com-
petências e interesses dos envolvidos com 
os acordos de leniência, prevendo obrigató-
ria participação do Ministério Público, ho-
mologação judicial para maior legitimidade 
social e segurança jurídica para as empresas 
e previsão de que qualquer devolução nego-
ciada a título de reparação do dano configu-
ra apenas parcela inicial do ressarcimento, 
cabendo ao correspondente Tribunal de 
Contas a fixação do valor final do dano.

Esse é o caminho!

Júlio Marcelo de Oliveira é 
vice-presidente da Associação 
Nacional do Ministério 
Público de Contas (Ampcon) 
e autor do relatório que serviu 
de base para a reprovação das 
Contas de 2014 do governo 
federal pelo TCU.

“A Medida Provisória 
703 pretendeu limitar 

a atuação dos tribunais 
de contas apenas ao 
momento posterior à 

celebração dos acordos”

“O acordo de leniência 
da Lei Anticorrupção 
não pode ser política  

de salvamento de 
empresas envolvidas  

em corrupção”

Júlio marcelo de oliveira
ProCurAdor do MINIsTérIo PúblICo JuNTo Ao TrIbuNAl dE CoNTAs dA uNIão (TCu)
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Gestão 2015

triBunal aprova 
contas de governo 
de 2015, mas inicia 
fiscalização 
extraordinária e 
alerta para o risco 
de reprovação no 
Julgamento de 2017

 Tribunal de Contas do Estado 
do Rio de Janeiro (TCE–RJ) 
está fazendo auditorias go-

vernamentais extraordinárias nas prin-
cipais pastas do Governo do Estado. As 
fiscalizações estão verificando os gastos, 
a efetividade e a eficiência de várias se-
cretarias e seus principais programas, 
como as Unidades de Polícia Pacificadora 
(UPPs) e as Unidades de Pronto Atendi-
mento (UPAs), respectivamente a cargo 
das secretarias de Estado de Segurança 
Pública e de Saúde. A decisão de realizar 
as auditorias foi tomada na sessão plená-
ria especial do dia 19 de maio, quando o 
TCE-RJ, seguindo o voto do conselhei-
ro-relator José Gomes Graciosa, aprovou, 
por unanimidade, mas com ressalvas, 
o parecer prévio favorável às Contas de 
Governo de 2015, sob a responsabilidade 
do governador Luiz Fernando Pezão.

As auditorias, que vão ser concluídas 
no prazo de 180 dias, também incluem fis-
calizações nas obras relacionadas aos Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos, como as da Li-
nha 4 do Metrô e de despoluição da Baía 
de Guanabara, devido aos seus altos custos. 
O parecer foi encaminhado à Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro 
(Alerj), que fará o julgamento final. Embora 
as contas tenham sido aprovadas, em razão 
do cumprimento dos preceitos constitucio-
nais e da Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LRF), o conselheiro-relator constatou gra-
ves problemas no âmbito da Administração 

Pública, como o risco da ultrapassagem do 
limite de 200% de endividamento frente à 
Receita Corrente Líquida, já que o índice 
apontado chegou a 197%. 

‘Cortar na carne’
De acordo com o presidente do TCE-

-RJ, Jonas Lopes de Carvalho Junior, se a 
situação não for revertida, poderá haver 
reprovação de contas futuras. “O Tribunal 
analisou a macrogestão do Estado no exer-
cício de 2015. Agora estamos descendo aos 
detalhes explicitados no voto com relação 
às prováveis ou possíveis infrações legais. 
Se nada do que o Tribunal determinou e 
sugeriu for feito, fatalmente teremos, em 
2017, o dissabor de propor à Alerj que não 
aprove as contas do Poder Executivo”, afir-
mou o presidente. Segundo Jonas Lopes, o 
Estado precisa “cortar na carne”, fiscalizar 
bem seus contratos e aumentar sua arre-

cadação, não se limitando a esperar pela 
receita ordinária, decorrente de impostos, 
que cai em tempos de crise, por conta da 
redução da atividade financeira.

As auditorias extraordinárias vão 
atingir as secretarias de Estado de Saúde, 
Educação, Transportes, Meio Ambiente, 
Fazenda e Segurança Pública, além da 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Es-
tado do Rio de Janeiro (Faperj). Compa-
receram à sessão plenária especial o secre-
tário de Estado da Casa Civil, Leonardo 
Espíndola, que representou o governador 
em exercício Francisco Dornelles, e os se-
cretários de Estado de Fazenda, Julio Bue-
no, de Governo, Affonso Monnerat, e de 
Planejamento e Gestão, Francisco Caldas. 

Também está sendo feita uma fiscali-
zação semelhante em toda a Administração 
Pública, direta e indireta, para verificação de 
gastos com terceirizados, sob a ótica da eco-

O

Auditorias nas Contas

O conselheiro-relator José Gomes Graciosa faz a sustentação do seu parecer na sessão 
plenária especial e cita o alto grau de endividamento e o déficit crescente na arrecadação
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nomicidade, eficácia e aplicação de recursos 
públicos. Mesmo sem a especialização neces-
sária, por exemplo, terceirizados são contrata-
dos para gerenciar serviços do Estado, como as 
Organizações Sociais (OSs) na área da saúde.

‘Receitas fantasiosas’
Durante a sustentação do seu parecer, 

o conselheiro-relator José Gomes Graciosa 
reconheceu os desafios que chegaram a re-
boque das conjunturas nacional e internacio-
nal, mas chamou a atenção para problemas 
que ajudaram o Estado a mergulhar na atual 

crise econômica. Além de citar o alto grau 
de endividamento e o déficit crescente na 
arrecadação, o relator falou da importância 
da revisão da política de benefícios fiscais e 
criticou a superestimação orçamentária que 
produz “receitas fantasiosas”.

O relator explicou também que a 
eficiência das políticas públicas adota-
das pelo governo, como o programa das 
UPPs, por exemplo, precisa ser verifica-
das, já que demandam gastos expressivos. 
Em relação à área da educação, José Go-
mes Graciosa afirmou que a auditoria é 

necessária por conta, dentre várias razões, 
da queda nas matrículas. 

De acordo com o secretário Leonardo 
Espíndola, as determinações do TCE-RJ 
são importantes para a melhoria dos servi-
ços e eficiência da máquina pública. “Have-
rá diligências numa série de secretarias. E 
acho que o Tribunal contribui de maneira 
decisiva para melhoria da gestão pública do 
Estado. O Poder Executivo vai se adaptar 
a essas recomendações. Ganha a população, 
com uma máquina pública mais eficiente e 
adequada”, afirmou.

Os secretários de Estado de Fazenda, Julio Bueno, e de Planejamento e Gestão, Francisco Caldas

Ano Benefícios declarados

2007 8.538.826.648

2008 10.526.523.925

2009 15.452.297.153

2010 15.374.225.172

2011 25.108.653.098

2012 24.823.756.359

2013 24.072.450.855

2014 25.904.940.933

2015 36.048.517.421

Total 185.850.191.563

Evolução da renúncia fiscal

Endividamento frente à  
Receita Corrente Líquida

Evolução do preço do barril do petróleo (US$)

2013 153,79%

110,63

173,66%

197,51%

2014

2015

Fonte: Sefaz

Fonte: Contas de Governo Fonte: IpeaData
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Queda de 
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período

37,72
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Ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF), Carlos Velloso defendeu nesta entrevista à tce-rJ notÍcia 
o projeto de lei 5.208/2016, que altera a Lei Anticorrupção e torna obrigatória a presença do Ministério Público e dos 
Tribunais de Contas nas negociações concernentes aos acordos de leniência. “A alteração torna efetivo o princípio da 
segurança jurídica”, afirmou. Sobre a Operação Lava Jato, Velloso, que presidiu o STF de 1999 a 2001, disse que “ela 
tem prestado extraordinário serviço ao País”. De acordo com ele, “a nova geração de juristas brasileiros, que trocaram as 
universidades europeias pelas americanas, tem agido com menos doutrina e mais pragmatismo. Isso é bom”.

‘Os Tribunais de Contas 
devem participar dos 
acordos de leniência’

Quais são as grandes contribuições trazi-
das pela Lei Anticorrupção?

Ela cria instrumentos que podem 
inibir a corrupção, fraudes a licitações 
e outras práticas lesivas. Certo é que a 
corrupção e outras atividades ilícitas são 
atos bilaterais. Onde há um corrompido, 
há um corruptor. A lei pune justamente 
o corruptor. E a grande novidade é que 
ela consagra a responsabilidade objetiva. 
Assim, não será necessária a comprovação 
de dolo ou culpa da pessoa jurídica para 
aplicação das sanções previstas na Lei 
Anticorrupção.

Há contradições ou convergências entre 
a Lei de Improbidade Administrativa e a 
Lei Anticorrupção?

Não vejo contradições. A Lei de Im-
probidade impõe sanções ao administra-
dor público desonesto incurso em atos de 
improbidade que importem em enrique-
cimento ilícito, causem prejuízo ao erário 
e lesem a moralidade administrativa. A 
Lei Anticorrupção prevê a responsabili-
dade administrativa e civil da pessoa jurí-
dica. Vejo convergências que atendem ao 
interesse público.

A aplicação dos acordos tem seguido os 
padrões adotados nos países que os utili-
zam há mais tempo?

Penso que sim. Estamos, na ver-
dade, começando na prática de instru-
mentos novos no combate a atos lesivos 
à Administração Pública. Nesse início, é 
natural que surjam dificuldades. A dou-
trina e a jurisprudência deverão iluminar 
os caminhos para uma boa aplicação dos 
acordos de leniência. Há o projeto de lei 
5.208/2016, em tramitação na Câmara 
dos Deputados, que altera a Lei Anti-
corrupção e a Lei de Improbidade Ad-
ministrativa, para dispor sobre condições 
para celebração de acordos de leniência 
com pessoas físicas e jurídicas. Esse pro-
jeto aperfeiçoa o acordo e torna efetivo o 
princípio da segurança jurídica. 

Os Tribunais de Contas devem participar 
das negociações concernentes aos acordos 
de leniência?

Sim, na lavratura do acordo, devem 
participar das negociações o Ministé-
rio Público e os Tribunais de Contas. O 
TCU, no caso de interesse na União, e 
os Tribunais de Contas dos Estados, no 

caso de interesse do Estado-membro ou 
município. O projeto de lei, de autoria do 
deputado Raul Jungmann e outros, torna 
obrigatória essa participação. O atual mi-
nistro da Transparência, Torquato Jardim, 
tem se adiantado nas tratativas, no senti-
do da participação do Tribunal de Contas 
e do Ministério Público. 

E os órgãos de controle interno das ins-
tituições públicas nas quais são cometi-
das fraudes?

A não participação dos órgãos de 
controle interno das instituições públicas 
nas quais teriam sido cometidas fraudes é 
suprida com a participação dos Tribunais 
de Contas e do Ministério Público. 

O que representam os dados da Lava 
Jato de que os acordos homologados 
implicaram o ressarcimento de mais de 
R$ 2 bilhões?

A Lava Jato tem prestado extraordi-
nário serviço ao País. Até agora já ocorre-
ram 93 condenações, 51 acordos de dela-
ção premiada, cinco acordos de leniência 
com empresas, a devolução aos cofres pú-
blicos de R$ 2,9 bilhões pelos investiga-

carlos velloso
EX-PrEsIdENTE do suPrEMo TrIbuNAl FEdErAl
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dos e R$ 2,4 bilhões em bens bloqueados. 
Ocorreu também a repatriação de R$ 659 
milhões mediante 97 pedidos de coope-
ração internacional. Essa é outra novida-
de salutar. Louvores, portanto, para a for-
ça-tarefa, o MPF, a PF, a Receita Federal 
e, sobretudo, para o juiz Sérgio Moro, que 
vem instruindo e julgando as ações penais 
com critério e sabedoria, com o aplauso 
da sociedade brasileira.

Como avalia as alterações contidas na 
Medida Provisória 703/2015?

Penso que as alterações previstas na 
MP, que acabou perdendo a validade, por 
não ter sido votada dentro do prazo, cons-
tituíam retrocesso nas inovações trazidas 
pela Lei Anticorrupção.

E, especificamente, a exclusão da neces-
sidade de admissão de culpa para celebra-
ção do acordo?

Sem dúvida que a exclusão, conforme 
previa a medida provisória, contribuiria 

para a manutenção da cultura da disputa 
empresarial sem ética. Devemos pugnar 
pela ética na política, na Administração 
Pública e, também, nas empresas privadas. 
A Lei Anticorrupção é nesse sentido. Em 
trabalho de doutrina que escrevi e está no 
livro ‘Direito Civil Constitucional e ou-
tros estudos’, em homenagem ao professor 
Zeno Veloso, dissertei a respeito do tema. 

As empresas brasileiras estão adotando o 
compliance por comprometimento moral 
ou temor à expansão do direito penal?

Pelos dois motivos. E agem bem ao 
fazê-lo, dado que a Lei Anticorrupção é se-
vera e consagra a responsabilidade objetiva 
das pessoas jurídicas, conforme recomen-
dam várias convenções e tratados interna-
cionais. Como, por exemplo, a Convenção 
da Organização para Cooperação e De-
senvolvimento Econômico, a OCDE, que 
trata do combate ao suborno de funcioná-
rios estrangeiros em transações comerciais 
e internacionais. Ela mostra que a prática, 

além de despertar sérias preocupações 
morais e políticas, abala a boa governan-
ça, atinge o desenvolvimento econômico 
e distorce as condições internacionais de 
competividade. Verifica-se que o mundo 
está preocupado com a corrupção, mal que 
corrói as entranhas dos Estados e destrói 
as democracias e as repúblicas.

O Judiciário tem agido para impedir que a 
persecução penal se dê com desrespeito às 
garantias constitucionais?

O Poder Judiciário tem como missão 
garantir direitos. E assim tem sido feito. O 
devido processo legal tem sido observado, 
assim como as garantias constitucionais, de 
modo geral, na sua exata medida. Nota-se 
que a nova geração de juristas brasileiros, 
que trocaram as universidades europeias 
pelas americanas, tem agido com menos 
doutrina e mais pragmatismo. Isso é bom, 
mesmo porque estamos a utilizar instru-
mentos de combate à criminalidade inspi-
rados no direito norte-americano, como as 
delações premiadas, os acordos de leniência 
e os de cooperação internacional entre ór-
gãos de persecução penal, entre outros. A 
justiça tem dois pratos. Num deles, estão os 
sagrados direitos individuais; no outro, os 
não menos sagrados direitos da sociedade. 
A realização do equilíbrio entre esses dois 
valores culmina na realização da boa justiça.

o mundo está 
preocupado com a 
corrupção, mal que 
corrói as entranhas 
dos estados”

“
a doutrina e a 
jurisprudência deverão 
iluminar os caminhos para 
uma boa aplicação dos 
acordos de leniência”

“
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ECG investe na formação  
do corpo docente

palavra
Paula Nazareth
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Com um processo sele-
tivo rigoroso e um programa 
de formação inéditos, a ECG 
selecionou, no início deste 
ano, 16 dos 19 servidores do 
TCE-RJ inscritos para fa-
zer parte de seu cadastro de 
docentes. Para aprovação, os 
candidatos tiveram que pas-
sar por três etapas da seleção 
concluída, no dia 7 de junho, 
com o Curso de Capacitação 
para Docência e a realização 
de uma aula prática. De ago-
ra em diante, o cadastramento 
de novos professores terá esse 
procedimento como modelo. 

Para a diretora-geral da 
instituição, Paula Alexandra 
Nazareth, a seleção, que até en-
tão não havia sido feita dessa 

maneira, reflete um novo mo-
mento da Escola. 

“A Escola acredita que o 
investimento na formação do 
docente é fundamental para a 
excelência do trabalho peda-
gógico realizado pelo TCE-RJ. 
O professor é a alma da Esco-
la. Todo o investimento é feito 
visando a possibilitar que ser-
vidores altamente qualificados 
em questões técnicas também 
sejam capazes de estimular a 
reflexão crítica dos alunos na 
sala de aula em busca das me-
lhores práticas na gestão públi-
ca e do compartilhamento de 
experiências, sempre com refe-
rência às normas legais e técni-
cas que devem ser observadas”, 
ressaltou a diretora-geral.

Em meio a inúmeros projetos, a ECG registrou no 
segundo trimestre do ano a realização de importantes 
ações que permitem à Escola avançar, cada vez mais, 
no caminho da sua missão institucional de propagar 
conhecimento e aprimorar sua própria força de trabalho.

A conclusão do processo seletivo para o corpo docente 
da ECG, por exemplo, foi uma grande conquista. Queríamos 
criar um padrão de admissão dos nossos professores que, 
em sua maioria, são servidores do TCE-RJ. Não só criamos 
um modelo a ser seguido nas próximas convocações, 
como também instituímos um Curso de Capacitação para 
Docência, com o propósito de dar as ferramentas que serão 
necessárias aos futuros professores em sala de aula.

Outro grande desafio foi a realização do Programa 
de Formação dos Auditores Substitutos, que exigiu 
total dedicação da equipe da Escola para o sucesso da 
empreitada. Após o programa, que durou dois meses, os 
três auditores substitutos aprovados já assumiram suas 
posições no Tribunal.

Também muito estimulante foi o resultado da 
primeira edição do Programa de Pesquisa da ECG, 
com a entrega dos resultados dos seis relatórios finais 
apresentados ao público em dois eventos do Projeto 
Tardes do Saber. Os temas foram muito bem recebidos 
pelos servidores do Tribunal e pela comunidade 
acadêmica, de forma geral.

O I Encontro Técnico Nacional de Controle Externo 
da Receita, realizado de 20 a 22 de junho, foi outra iniciativa 
bem-sucedida da ECG. Vale destacar que o TCE-RJ é 
pioneiro nessa área do controle da receita e vem recebendo 
muitas solicitações de outros Tribunais de Contas do País, 
visando à orientação e à disseminação das melhores técnicas 
para a fiscalização e auditoria das receitas. 

Para finalizar, abrimos o edital para a 4ª turma de 
Pós-Graduação em Gestão Pública Municipal da ECG, 
com 35 vagas, para servidores municipais das 91 prefeituras 
e câmaras fiscalizadas pelo TCE. Acreditamos que estamos 
caminhando na direção certa.
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Subprocurador-geral de Justiça de Planejamento 
Institucional do Ministério Público do Estado do 
Rio de Janeiro (MPRJ), Eduardo Gussem é um 
entusiasta do convênio firmado, em abril de 2015, 
com a ECG. “A qualidade do corpo técnico dos 
servidores do TCE, na área de controle e gestão, 
é admirável”, afirmou o subprocurador-geral. As 
duas instituições, que já realizam cursos conjuntos, 
estão estudando formas de ação para dar maior 
efetividade à Lei de Acesso à Informação. 

Como surgiu o interesse 
pela parceria?

Conheci a ECG no pe-
ríodo em que presidi a As-
sociação do Ministério Pú-
blico, no biênio 2007/2008. 
Na ocasião, percebi a neces-
sidade de criar um espaço 
para gestão do pensamento 
institucional, compartilhan-
do experiências novas, atra-
vés do ambiente acadêmico 
e científico. O MP criou, em 
2013, o Instituto de Edu-
cação e Pesquisa (IEP), que 
pode contribuir muito para 
a troca de experiências entre 
as instituições e o êxito do 
convênio.

Tem sido bom o convênio 
para o MP?

A qualidade do corpo 
técnico dos servidores do 
TCE, na área de controle 
e gestão, é admirável. Nos 
dias atuais, o membro do 
Ministério Público, para 
exercer suas funções em sua 
plenitude, precisa se quali-
ficar em outras áreas, além 
da jurídica.

Quais são as próximas me-
tas do intercâmbio?

Tanto o TCE-RJ quan-
to o MPRJ estão fortalecen-
do muito suas estruturas do 
conhecimento. Estamos ini-
ciando entendimentos com 
o objetivo de desenvolver-
mos ações para dar maior 
efetividade à Lei de Acesso 
à Informação.

bate-papo

Qualificação  
constante

eduardo Gussem
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Encontro com o Autor
Favorável à criação do Con-

selho Nacional dos Tribunais de 
Contas, o conselheiro substituto do 
TCE-MT Luiz Henrique Lima 
(foto) defendeu a proposta no En-
contro com o Autor, no dia 8 de ju-
nho, no Espaço Multiuso da Biblio-
teca Sergio Cavalieri Filho, na sede 
do TCE-RJ. O autor divulgou o seu 

livro Tribunais de contas - temas polêmicos: na visão de ministros e conse-
lheiros substitutos e parabenizou o tribunal fluminense pela iniciativa 
de criar na sua estrutura o cargo de auditor substituto de conselheiro.

Pesquisas financiadas

Parceria com o MPRJ

A qualidade da água da 
Baía de Guanabara para os Jo-
gos Olímpicos, os indicadores 
de transparência na Adminis-
tração Pública e o controle de 
fraudes por meio da análise de 
dados foram os temas de três 
das seis primeiras pesquisas 
financiadas por meio do Pro-
grama de Pesquisa da ECG 
lançado em 2015. Os resul-

tados foram apresentados no 
Tardes do Saber de 15 de junho.

Os temas dos demais pro-
jetos, que trataram do controle 
externo e a legitimidade das 
políticas fiscais, da atuação do 
TCE-RJ na indução da gover-
nança de TI e de um estudo 
dos pareceres prévios emitidos 
pelos TCs, foram debatidos no 
Tardes do Saber de 6 de julho.

Em razão do convênio 
firmado entre o TCE-RJ e 
o Ministério Público do RJ 
(MPRJ), trinta promotores 
que atuam na área da Infân-
cia e Adolescência iniciaram 
em 3 de junho o curso Or-
çamento Público e Fundos Es-
peciais: uma abordagem vol-
tada para a área da infância e 
adolescência, ministrado pela 
ECG. No dia 15 de julho, os 

resultados da auditoria reali-
zada pelo tribunal, em 2015, 
na alimentação escolar serão 
apresentados pela coordena-
dora do Núcleo de Educação 
da Coordenadoria de Audi-
torias Temáticas e Operacio-
nais, Cláudia Suhett Franco, 
no 4º Encontro Estadual do 
MPRJ pelo Controle Social 
na Educação, na sede do MP, 
no Centro do Rio.
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Sessão histórica
primeira participação de um auditor 
suBstituto de conselheiro no plenário

Marcelo Verdini  (à dir.) participa 
da sessão presidida pelo conselheiro 
José Gomes Graciosa

Andrea Martins integra a Câmara 2, 
que está sob a presidência do conselheiro 
Marco Antônio Alencar

A sessão plenária de 2 de junho de 
2016 entrou para a história do 
Tribunal de Contas do Estado 

do Rio de Janeiro (TCE-RJ). Pela primeira 
vez, o Plenário contou com a participação de 
um auditor substituto de conselheiro: Rodri-
go Melo do Nascimento substituiu o conse-
lheiro Aloysio Neves, que se encontrava de 
férias. “É a realização de um sonho”, afirmou 
o presidente do TCE-RJ, Jonas Lopes de 
Carvalho Junior, ao abrir a sessão histórica. 

“No último ano do meu mandato, tenho 
a sensação do dever cumprido. A presença 
dos auditores será uma constante a partir 
de hoje nos órgãos colegiados desta Corte”, 
acrescentou o presidente, que encaminhou à 
Assembleia Legislativa do RJ o projeto de 
lei transformado na Lei Complementar n° 
156/2013, que alterou a Lei Orgânica do 
Tribunal e regulamentou a função de audi-
tor substituto de conselheiro, conforme de-
termina a Constituição Federal.

Dirigindo-se aos conselheiros, o audi-
tor Rodrigo Melo do Nascimento declarou: 

“Gostaria de registrar minha imensa satis-
fação de participar pela primeira vez desta 
sessão, juntamente com Vossas Excelências. 
Espero contribuir para que as decisões desta 
Corte permaneçam sendo proferidas com a 
habitual proficuidade”. 

No encerramento do curso de formação 
na ECG, no dia 30 de maio, os auditores as-
sistiram à palestra do presidente do Instituto 
Rui Barbosa (IRB), Sebastião Helvecio, que 
elogiou a iniciativa do TCE-RJ de qualificar 
os seus quadros antes do ingresso nas funções. 

Jonas Lopes, que acompanhou a pales-
tra, reforçou a tese de Helvecio, segundo a 
qual “a análise dos resultados das políticas 
públicas se tornará a principal bandeira da 
existência dos tribunais de contas do País”. 
De acordo com o presidente do TCE-RJ, 
“por vezes, os gestores ficam preocupados 
apenas em cumprir os índices constitucio-
nais fixados para aplicação, por exemplo, nas 
áreas de Educação e Saúde, não se impor-
tando se a política pública implantada bene-
ficiou a comunidade”.

As duas Câmaras de Julga-
mento realizaram as suas primeiras 
sessões no dia 14 de junho. Elas fo-
ram criadas pelo presidente Jonas 
Lopes, por meio da Deliberação 
263/2015, para dar mais celeridade 
ao tribunal, por meio da análise de 
matérias que não são de competên-
cia exclusiva do Plenário, como, por 
exemplo, processos relativos à con-
cessão de aposentadorias e pensões. 
No primeiro dia de funcionamento, 
foram relatados 346 processos nas 
duas Câmaras.  

A Câmara de Julgamento 1 é 
presidida pelo conselheiro José Go-
mes Graciosa e conta com os conse-
lheiros José Maurício Nolasco (vice-
-presidente) e Domingos Brazão e 
o auditor substituto de conselheiro 
Marcelo Verdini. 

A presidência da Câmara 2 
está a cargo do conselheiro Marco 
Antônio Alencar, que atua com os 
conselheiros Aloysio Neves (vice-
-presidente) e Marianna Willeman 
e a auditora substituta de conselhei-
ro Andrea Martins. 

por deNtro do tce

Câmaras de 
Julgamento

“Gostaria de registrar 
minha imensa satisfação 
de participar pela primeira 
vez desta sessão” , afirmou 
o auditor substituto de 
conselheiro Rodrigo Melo 
do Nascimento 
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Alerta para riscos na Linha 4 do Metrô

rio 2016

testes no sistema serão finalizados Às vÉsperas dos Jogos olÍmpicos

Em entrevista à imprensa, Jonas Lopes afirmou 
que “a decisão sobre abrir ou não o metrô para 
as Olimpíadas é política, mas o Tribunal está 
fazendo um alerta às autoridades”

Q“ ueremos ter a certeza de que as pessoas serão transpor-
tadas com segurança”, afirmou o presidente Jonas Lo-
pes de Carvalho Junior, em entrevista à imprensa, após a 

sessão plenária do dia 9 de junho, em que o Tribunal, com base no 
relatório da auditoria de acompanhamento das obras da Linha 4 do 
Metrô, determinou à RioTrilhos que conclua com a antecedência 
necessária todos os testes no sistema antes da sua entrada em fun-
cionamento. A última etapa de verificações, chamada de “marcha 
em branco” – operação simulada, sem a presença de usuários, por 15 
dias –, está prevista para ser finalizada no dia 31 de julho, véspera 
do início da circulação parcial dos trens no novo trecho que vai de 
Ipanema à Barra da Tijuca. 

Na primeira fase de funcionamento, a partir de 1º de agosto, 
serão transportados somente os membros da “família olímpica”, 
formada por atletas, membros das delegações e profissionais e tu-
ristas relacionados aos Jogos Olímpicos. “A decisão sobre abrir ou 
não o metrô para as Olimpíadas é política, mas o Tribunal está 
fazendo um alerta às autoridades”, enfatizou Jonas Lopes. Os téc-
nicos do tribunal que realizaram a auditoria de acompanhamento 
constataram o “ritmo acelerado imposto à fase final das obras”, por 
conta do atraso do cronograma inicial. 

De acordo com o relatório, a aceleração das obras “suscita dú-
vidas quanto à suficiência do tempo reservado a todos os ajustes 
e testes necessários para a realização de uma operação segura e 
confiável”. O TCE-RJ determinou também à RioTrilhos o envio, 
no prazo de 30 dias, dos relatórios referentes a todos os testes fei-

tos na Linha 4 – investimento fundamental para a realização dos 
Jogos Rio 2016 e maior legado para a cidade. 

As decisões dos conselheiros do tribunal foram tomadas se-
guindo o voto do auditor substituto Rodrigo Melo do Nascimen-
to, relator do processo. Cópias do relatório da auditoria de acom-
panhamento foram encaminhadas à Prefeitura do Rio, ao Comitê 
Olímpico Internacional (COI), à Autoridade Pública Olímpica, 
ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RJ (Crea-
-RJ) e ao Corpo de Bombeiros Militares do Estado do RJ. 

“A preocupação do tribunal se deve ao fato de que o período de 
testes, que seria de um ano e foi reduzido para 90 dias e, depois, para 
60 dias, será concluído no dia 31 de julho, um dia antes do início da 
circulação dos trens”, ressaltou o presidente do TCE-RJ na entrevista. 

Jonas Lopes afirmou que “é preciso ter cautela” e citou acon-
tecimentos recentes, como a queda da ciclovia na Avenida Nie-
meyer, que provocou a morte de duas pessoas, o surgimento de 
buracos na pista do Novo Joá e a falta de energia nas primeiras 
viagens do VLT. Ele detalhou as mudanças no cronograma cons-
tatadas pela auditoria. 

O presidente do TCE-RJ informou que o contrato original 
previa o período de um ano de testes, entre outubro de 2014 e 
setembro 2015, com a entrada em circulação parcial dos trens em 
outubro de 2015 e o pleno funcionamento do meio de transporte 
a partir de fevereiro de 2016. Contudo, o contrato foi reformulado, 
reduzindo o prazo de testes para 60 dias e adiando a finalização da 
obra de 30 de junho para 31 de julho. 

TC
E 

N
O

TÍ
CI

A 
87

19



sincretismo religioso do povo 
brasileiro ficou evidente no 
resultado do VII Concurso de 

Fotografia do Tribunal de Contas do Es-
tado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), cujo 
tema foi Fé. Entre os primeiros colocados, 
anunciados no dia 28 de junho, represen-
tações do cristianismo, candomblé e bu-
dismo. Em comum, a beleza das imagens. 
“Fiquei muito feliz com os resultados e, 
principalmente, a forma como o concurso 
foi prestigiado, gerando interação entre a 
arte e as pessoas”, comemorou a curadora 

do Momento Cultural do TCE-RJ, Mô-
nica Chateaubriand.

O primeiro lugar pelo júri técnico 
(veja os perfis dos jurados na página 22) 
ficou com Ricardo Gouveia, da Coorde-
nadoria de Comunicação Social, Imprensa 
e Editoração (CCS), com a foto Rosto da 
Fé. “Fiz esta foto no ano passado, quando 
acompanhei minha mulher até a Igreja de 
São Jorge, em Quintino. Ela é devota e 
enquanto fazia seus agradecimentos apro-
veitei para passear pela festa e registrar al-
gumas imagens. Ao ver a pessoa com trajes 

do candomblé, achei interessante e fiz a 
foto”, contou Ricardo, que em sua primeira 
participação no concurso optou por desta-
car a indumentária do devoto.

Pelo júri popular, a imagem vencedora 
foi Cerimônia Balinesa, de Anne Santarém 
Malvão, da Coordenadoria de Atividades 
Gerais (CGA). “Fiquei bastante feliz com 
o resultado, pois fui prestigiada por meus 
colegas, que escolheram minha foto”, disse 
a servidora, que foi estimulada a participar 
do concurso pelo marido. “Ele também tra-
balha aqui no TCE e quando viu o tema do 

O

resultados do 
vii concurso de 
fotografia do tce-rJ 
foram divulgados 
no dia 28 de Junho. 
imagens vencedoras 
foram escolhidas 
por Júri formado 
por fotógrafos 
profissionais

1º lugar - Júri tÉcnico

ROSTO DA FÉ (riCardo Gouveia)

momeNto cultural

féan
da

r
 co

m 
TC

E 
N

O
TÍ

CI
A 

87

20



3º lugar -  

Júri tÉcnico

HOPE (GeórGia 

Campos de aLmeida)

2º lugar - Júri tÉcnico

SALA DOS MILAGRES (Fernanda pedrosa)

concurso lembrou da imagem que eu havia 
feito, com o celular, de uma cerimônia que 
presenciamos durante nossa viagem à Ilha 
de Bali, em março”, contou.

Segundo José Carlos Gomes Soares, 
presidente da Associação de Servido-
res do Tribunal (Astcerj), que promove 
o concurso em parceria com o Momen-
to Cultural, o principal resultado está 
na participação dos servidores em uma 
atividade cultural dentro de seu ambien-
te de trabalho. “Independentemente das 
colocações, para nós o que vale é ver a 
interação das pessoas com atividades lú-
dicas e culturais dentro do TCE. Espero 
que tenhamos a mesma adesão em outros 
eventos promovidos pela associação”, tor-
ce Gomes Soares.

2º lugar foi feito no santuário de  
Nossa Senhora Aparecida

A segunda colocação pelo júri técnico 
ficou com Fernanda Pedrosa, coordenado-
ra da CCS, com a foto Sala dos Milagres, 
feita no santuário de Nossa Senhora Apa-
recida. “Sou devota e tinha ido até lá para 
agradecer e rezar. Mas, além disso, o local 
é lindo e rende imagens fantásticas. Logo 
que entrei na Sala dos Milagres pensei que 
daria uma foto muito bacana”, relatou Fer-
nanda Pedrosa.

Para fechar o pódio do júri técnico, na 
terceira colocação ficou a servidora Geór-
gia Campos de Almeida, da Procuradoria-
-Geral do TCE (PGT), que participou com 
a imagem Hope. “Ficar em terceiro lugar 
com esta foto tem um significado especial 
para mim, pois a mão que segura o terço é 
da minha filha. A imagem foi feita em 2013, 
durante a Jornada Mundial da Juventude, e 
representa a fé nas crianças e no nosso fu-
turo, uma mensagem de esperança, de dias 
melhores”, contou Geórgia.

Todos os inscritos, independente-
mente de classificação, receberam diplo-
mas de participação. Os primeiros colo-
cados ganharam prêmios especiais, como 
celular, caixa de som bluetooth e headphone. 
Além disso, as fotos mais bem avaliadas 
pelo júri técnico e a escolhida pelo voto 
popular estarão no calendário de 2017 do 
TCE, com o registro dos nomes de todos 
os autores das imagens.
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As imagens que completam as 12  
primeiras colocações do júri técnico

Júri técnico
elisa gaivota é cientista 
social e antropóloga e 
profissionalizou-se como 
fotógrafa em 2008. Por 
suas lentes já passaram 
artistas como João 
Bosco, Rita Benneditto 
e o Conjunto Época de 
Ouro, entre outros. Elisa 
também trabalha com 
cinema e vídeo.

mauro pimentel é 
fotojornalista e trabalhava 
no portal Terra quando 
ganhou o prêmio Tim Lopes 
de jornalismo investigativo 
em fotografia. Atualmente, 
como freelancer, produz 
material multimídia para 
Folha de SP, Veja, UOL, 
Estadão, Reuters e para a 
agência Getty Images.

antônio scorza 
foi editor da Agência 
France Presse, onde esteve 
por 26 anos. Atualmente 
trabalha no jornal O 
Globo. Cobriu  6 Copas e 5 
Olimpíadas, tem prêmios 
da World Press para Meio 
Ambiente e da Associação 
Nacional de Fotógrafos de 
Imprensa dos EUA. 

1º lugar - Júri popular

CERIMÔNIA BALINESA (anne santarem maLvão)
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Inaugurado no final de março, o Centro Sebrae de Referência do Artesanato Brasileiro (Crab) é a mais nova atração cultural 
do entorno do TCE-RJ. Após investimento de R$ 40 milhões na reforma de três edificações históricas na Praça Tiradentes, 
o espaço de 4,5 mil m² já abriga exposições e uma loja conceito onde o visitante pode comprar peças semelhantes às 
expostas. O local possui uma midiateca, receberá um restaurante e um café e ainda conta com um espaço multiuso que vai 
abrigar shows, encontros, debates, oficinas, palestras, lançamentos de produtos e cursos livres.

crab: praça tiradentes, 71 | terça a sábado das 10h às 17h | entrada gratuita | www.crab.sebrae.com.br
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O TCE-RJ 
está nas obras 

fiscalizando o uso 
do dinheiro 

público

Em iniciativa 
inédita, agora as 
auditorias contam 
com coleta de 
amostras de 
material para 
análise em 
laboratório.  
É a tecnologia a 
serviço do controle 
de qualidade.


